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T’estimo si he begut
Información: 21 octubre 2021 al 20 gener 2022 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Adults | Batxillerat | Secundària

Sinopsi:
El món que l’Empar Moliner desplega en els seus contes és d’una lucidesa radical i
estimulant. Els personatges són un reflex de la societat: contradictòria, estressant,
divertida, irònica i càustica. L’espectacle agafa el bo i millor dels seus contes i en fa un
retrat contundent, posant la dona al centre. Les quatre actrius de T de Teatre encarnaran
mares, amigues, amants, treballadores, feministes… Totes elles construïdes amb la
intel·ligència, la sensibilitat i la mirada crítica d’una dona que, sabent-se com elles, ens
posa davant nostre un mirall per a fer-nos reaccionar.

Valors Educatius:
Emmarcar l’obra teatral en un context temporal i geogràfic.
Valorar el procés de transformació d’un text narratiu a un text dramàtic. Copsar-ne
les dificultats i reconèixer-ne el resultat.
Introduir l’alumnat al coneixement de l’obra d’Empar Moliner.
Desvetllar l’empatia de l’alumnat respecte a uns personatges que no haurien de ser
estranys a la realitat del món que viu.
Definir les temàtiques diverses de l’obra i poder establir-ne aspectes comuns.
Aproximar el públic jove a una experiència teatral i contribuir al sorgiment i
consolidació del seu interès per la cultura.
Gaudir d’un espectacle en directe i fomentar entre el jovent el gust pel teatre.
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Valorar la música i els elements escènics com a elements que atorguen capacitat de
comunicació textual i emocional als espectadors.

Cicles educatius:
2n cicle d’ESO
Batxillerat
Formació professional

Col·loqui post-funció:
El dijous 21 d’octubre, hi haurà un col·loqui amb la companyia en acabar l’espectacle.
Durada: 30 min.

* El Teatre Poliorama seguirà totes les mesures vigents que marquin les autoritats
sanitàries en prevenció de la COVID-19.

Precios y Descuentos
Preus

Totes les zones

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Escoles +10

-

15€
Reservar grup
* El 21 d'octubre, hi haurà un col·loqui post-funció
d'uns 30 min.
* 1 invitació pel professorat cada 20 alumnes de
pagament.
* Pagament 30 dies abans de la funció.
* Els centres amb 150 alumnes o més, hauran
d'abonar una paga i senyal.
* Despeses de distribució incloses en el preu.
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Reservar grup
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HORARIS
Dv
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Dg

10:45h

Durada
Segon cicle d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional
1h 45 min
Durada
Segon cicle d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional
1h 45 min
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